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 ادلكتور محمود عاليل

 جامعة عامر ثليجي ابلأغواط

 

 -الأغواط أأمنوذجا-م الفرنيس ابلصحراء اجلزائريةالاهامت

 مقدمة:

تعطي ،خصائص ا سرتاتيجية تش متل عىل ممزيات طبيعية و وربعة أأخامس مجموع الرتاب الوطين،تشلك الصحراء اجلزائرية أأ   

مطمعا للغزاة  هذا ما جعلها هدفا للمغامرين و وبُعًدا ُممتزيا، ال فريقي أأمهية خاصة و للموقع اجليوس يايس اجلزائري و املغاريب و

بعد مقاومة  1852ديسمرب 4اكن أ خرمه الاس تعامر الفرنيس اذلي احتل مدينة الأغواط يف،الأجيال احملتلني عرب العصور و

مس هتدفا لك الصحراء مدة تزيد عن القرن، اكملس ياس ته املتنوعة عىل  مهنا متكَّن من بسط سلطته و ورشسة و عنيفة،

هتم فقاطعوه يف ثقاف  عن معق أأصالهتم وغري أأن هؤلء الأخريين اكنت هلم معه مواقف واعية تعرّب املقومات الشخصية للساكن،

من أأبرز ابن انرص بن شهرة اليت قادها ،و اكنت املقاومة املسلحة الوسائل واهجوه بش ىت الأشاكل و ولك جوانب احلياة،

براز  املقاةلاملقاومات الشعبية يف الصحراء اجلزائرية،و س نحاول من خالل هذه  الاهامتم الفرنيس ابلصحراء و العوامل و ا 

 .الأس باب اليت جعلهتا حترص عىل مد نفوذها الاس تعامري حنو هذه املنطقة من أأرض اجلزائر

 

 أأمهية منطقة الأغواط : (1

أأمهية كبرية لكوهنا متتاز  متنوعة اكنت متثل يف فرتات،معوما و منطقة الأغواط خصوصارية ل شك أأن الصحراء اجلزائ    

،و هذه اخلصوصيات ميكن حرصها يف فريدة من نوعها عىل غرار ابيق القطر اجلزائري املرتايم الأطراف ممزّيةخباصيات 

 ثقايف:ال الاسرتاتيجي و الاقتصادي و اجلانب 

 

الضئيةل ل قلمي جيتوليا من  تبدأأ مع املعطيات الأوىل و 1سيس الأغواط ا ىل حقب اترخيية قدميةيعود تأأ الأمهية ال سرتاتيجية: .أأ 

ارة عن حيث اكنت عبالأغواط، مل حتدد ادلراسات التارخيية ابلضبط مىت تأأسست و.2العهد الروماين حىت الفتح ال ساليم

العروض  مل تقبل اعتناق املس يحية رمغ الرومانية واليت رفضت اخلضوع للسلطة )مغراوة(، ضيعة تسكهنا قبائل زانتية

ينسجم مع مزاهجم،فأأدركوا بفطرهتم  طبيعهتم و بيامن رحبت ابل سالم منذ الوهةل الأوىل لأن هذا ادلين اجلديد يتالءم والعديدة،

ىل الس نوات الأو وأأنه رشيعة هللا يف الأرض. م ا ىل 1045ىل من قدوم بين هالل س نةميكن ترجيح تأأسيس الأغواط ا 

لهيم مجموعة القبائل الأخرى كأولد سامل اذلين  و.3املنطقة اس تقروا  و،هاجروا من قورارة)اجلنوب الغريب اجلزائري(نزحت ا 

و قد جلبهتم ا ىل هذه املناطق وفرة املياه و و البدارة،4خبياهمم عىل ضفاف وادي جدي حيث التقوا بفرع الأغواط الكسال

أأصبحت هذه املنطقة عرب الزمن ملجأأ للفارين من املشالك  دت مالمح مدينة الأغواط،جتسّ  و بعد أأن اس تقر الساكناللكأ.

 دامئة التأأثر مبا حيدث يف الشامل سواء يف املنطقة التلية أأو الهضاب العليا.  وادلينية، الس ياس ية و

الأغواط قبل اس تقرارمه هنائيا مبنطقة بين راشد ا ىل  خفالل سقوط ادلوةل املوحدية فر بعض أأنصارها من قبيةل زانته و  

أأمر عبد العزيز سلطان فاس وزيره ابن ام املريينيني مع بين عبد الواد،كذكل اثر صدم،1269ن ذكل يف حوايلاك مزياب و
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مالحقته احمتى ابلأغواط يف حني  وهزم بعدة مواقع ل س امي ابدلوسن،اذلي سلطان تلمسان،الثاين غازي مبطاردة أأيب محو 

ىل بين مزياب حيامن شعر ابخلطرم فنارصه أأهل املنطقة،1368 س نةحوايل  .5لكنه انسحب ا 

التخويف لفرض فالأتراك اذلين معدوا عىل أأساليب ال رادي لأي ممن مروا عىل حمكها،مل تعرف منطقة الأغواط اخلضوع  

يتنازعون الس يطرة عىل الأغواط مع بقي احلاكم الأتراك  والقهتم بساكن املنطقة غري وطيدة،نت عالطاعة عىل الساكن،اك

فقد امتدت داية القرن السادس عرش امليالدي،ففي عهد البايلرابي اليت أأسسها خري ادلين بربروس يف بغربية،السلطة امل

 1548عني عليه س نة وي نظمه حسن ابشا ابن خري ادلين،يكل التيطري اذلادلوةل اجلزائرية حىت الأغواط مضن ابسلطة 

( قام السلطان املغريب مولي 1647-1650)عهد يوسف ابشا يف و.6عامصهتا املدية  ابي عىل التيطري و رجب ابي كأول

ل لفرتة مؤقتة، وصلت س يطرته حىت عني مايض و ووجدة، محمد ابلس يطرة عىل تلمسان و ىل الأغواط،اليت مل ختضع ا  مما أأدى ا 

م عادت  1727حبلول عام .و7ا خضاع املدينة بعد قتال مرير و 1708غريب مولي عبد املاكل بنفسه س نةجميء السلطان امل

ينة رضيبة س نوية قدرت الأغواط ا ىل سلطة العامثنيني بعد تدخل جيوش ابي املدية شعبان زانغي اذلي فرض عىل املد

ل أأ حيامن قدم  1784اكن ذكل حىت س نة ورايل،بس بعامئة  حتت اهنزم  نهالباي مصطفى ابي التيطري مجلع تكل الرضائب ا 

 أأسوار مدينة الأغواط.

ل بعد معارك عنيفة، اليتالأغواط دينة عىل حمارصة م8ابي وهران محمد الكبريمعد  1785يف س نةأأما   طلب ومل تستسمل ا 

أأربعة  وجو وبمخسة أ لف  بعري ومخسني  ثالمثائة و عبد و،رشط دفع رضيبة حرب قدرت مبائة علامء املدينة الأمان من الباي

جملموعتني البارزتني يف الأغواط،فنصب أأمحد بن خلرض قائدا عىل أأولد رسغني ابل ضافة ا ىل ذكل عنيَّ قائدين عىل اأأحصنة،

أأراد أأن  ومحمد الكبري عىل وهران،خلف الباي عامثن أأابه  1787يف س نة و.9أأولد الأحالفالساحئ بن زعنون قائدا عىل  و

ل ساكن عني اخلسائر فضّ  حىت يتفادوا املتاعب و وهم،الساكن بقطع أأرزاق هدد  ينتقم لهزمية عني مايض حفارص القرص و

مث ا ىل اللجوء ا ىل بومسغون،و من  من الفرار و 10امتثلوا بدفع الرضائب بعد أأن متكن الش يخ أأمحد التيجاين مايض اخلضوع و

 .1815ابملغرب الأقىص حيث تويف هبا س نةفاس 

محد التيجاين خاصة أأولد الأحالف اذلين فروا من خ أأ من اذلين انرصو ا الش ي ج الباي عامثن عىل الأغواط لينتقممث عرّ 

ثرها  لكن ما لبث أأن حصلت بيهنام خصومات عديدة وسوا مع أأولد رحامن قرص احلريان،الأغواط ليؤس  عنيفة فقد عىل ا 

وه معمر أأخ ن مل ينجب أأولدا ومبا أأن الساحئ بن زعنو وأأخوه معمر بن زعنون، أأولد الأحالف زعميهم الساحئ بن زعنون و

أأن تزوج ابنة قائد  حيمك الأغواط مبفرده بعد وترك طفلني صغريين،أأكربهام أأمحد بن سامل،اذلي اس تطاع أأن يكسب ود امجليع،

 محد بن خلرض.أأولد رسغني أأ 

ازدهار  مسح بمنو والهدوء  عرفت البالد نوعا من الاس تقرار و1828السلطة يف الأغواط س نة11محد بن ساملبعد تويل أأ  و

أأهل اجلنوب مبنتجاهتم الزراعية خاصة  املواد الغذائية و احلركة التجارية املمتثةل يف التبادل بني أأهل الشامل احململني ابحلبوب و

 المتور.

و ل س امي عىل اجليش الفرنيس الغازي هذه الأمهية عىل أأحد،بأأهنا بوابة للصحراء،و ل ختفى  الأغواطتعرف منطقة 

فريقيا لفرنس هتا و  هنا الانطالقو مل اجلزائر الس يطرة عىل جرياهنا،اذلي اكنت نيته منذ البداية بعد احتال حنو ا 

ما أأعلن  هذاو ملس يحية،اب ا حالهلو ال سالم  حماربةم 1830الفرنس يني من احتالل اجلزائر س نةهدف فقد اكن متس يحها.

ن أ خر أأايم ال سالم قد دنت،و يف خالل عرشين 1832س نةسكرتري احلامك العام الفرنيس عنه رصاحة  م،و مما قاهل:"ا 
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هل غري املس يح، ذا أأمكننا أأن نشعاما،لن يكون للجزائر ا  فال ميكننا أأن نشك ك يف أأن هذه الأرض متلكها فرنسا،و حنن ا 

ىل الأبد،عىل أأي حال بأأهنا قد ضاعت من ال   ذا أأ سالم ا  صبحوا مس يحيني أأما العرب فلن يكونوا رعااي لفرنسا ا 

عد سقوط مدينة اجلزائر يف بية امحلةل الفرنس ية عىل اجلزائر،ما قاهل اجلرنال"دي بورمون".و ما يؤكد صليب 12مجيعا"

نمك أأعدمت معنااطبا القساوسة:خمقبضته، فريقيا، "ا  و لنأأمل أأن تينع قريبا احلضارة اليت انطفأأت يف فتح الباب للمس يحية يف ا 

 . 13هذه الربوع"

ل أأن الاس تعامر الفرنيس مل هيملها يف املطاردة البيئة ال قفرة و املبيعة الصحراء رمغ أأن ط  سرتاتيجيتهوحشة،ا   ا 

ىلالعسكرية،حيث اكن يصبو منذ البداية  ،فمل تكد متض أأربعة عرش س نة عىل سقوط مدينة التوغل يف أأعامق البالد ا 

و تقرت و  الأغواطمث توسعت حنو املناطق ادلاخلية مثل 1844اجلزائر حىت احتلت قوات الاس تعامر بسكرة س نة

فالأغواط اكنت و ل زالت متثل منطقة عبور بني املناطق التلية الشاملية و املناطق الصحراوية اجلنوبية،و ،الوادي...

 .ذلكل اس امتتت القوات الفرنس ية و دفعت الكثري من جنودها للس يطرة عىل املنطقة

 

حتتوي عىل عدة و  تش هتر ببساتيهنا املنترشة يف الشامل و اجلنوبمن املعروف أأن الأغواط اكنت الأمهية الاقتصادية: .ب

العبور و من  جنودهبتقطيع ال لف من النخيل لمتكني فيالق  اجليش الاس تعامريقبل أأن يقوم ،و الفاكهة أأنواع من المتور

الأغواط محد أأبو العباس الفايس بقوهل:" أأ ةل مهنم الرحاةلفقد جاء ذكر الأغواط عىل لسان عدة رحا،ادلخول ا ىل وسط املدينة

فيصف  1662أأبريل4يايش اذلي مر مبدينة الأغواط يومو أأما الع سور دائر هبا...".بدلة طيبة و علهيا أأجنة و خنيل و لها أأبراج و 

غري أأن الساكن مل يرتكوا الفاحش، وجدان الغالءاملدينة من اخلارج و يتلكم عن أأسوارها فيقول:"...نزلنا الأغواط قبل الظهر،و 

الركب يدخل بعد أأن علموا أأن الوابء منترش بني أأفراده و لكهنم مع ذكل أأمدومه ابلزرع من خلف السور و غسلوا النقود اليت 

 و حىت الأجانب قاموا من خالل رحالهتم بوصف الأغواط ومهنم الرحاةل الأملاين.14اس تعملوها مثنا للزرع خوفا من العدوى."

رأأينا الأغواط فوق التلني الأوليني و عىل هذا فهيي مدينة التلني اليت تتوج واحة بقوهل:"... اذلي ذكرها Malitsinمالتسان 

اكن يقع الكثري مهنا داخل أأسوارها،فيتصدر املرء مساحة ا مكلكة تعتيل عرش بدلان مضطهدة،حماطة ببساتني النخيل،خنيله

ىل عدة أأقسام لك قسم حييط به سور يش به سور املدينة نفسها،و حول جذوع الرمان تقدر حبوايل مخسامئة هكتار مقسمة ا  

 .15خبرضهتا احلية و أأجشار الزيتون بأأوراقها الباهية احلزينة..."

 

 الأمهية الثقافية: .ج

ن املوقع اجلغرايف للمنطقة جعلها ملتقى لعدة طرق صوفية،و اكن للك طريقة مسجدها و مؤسساهتا الرتبوية و     ا 

ىل من زوااي و كتاتيب التعلميية رجاعها ا  ،اليشء اذلي مكّن من انطالق بوادر هنضة ثقافية و أأدبية يف وقت متقدم ميكن ا 

 .،أأي قبل الغزو الفرنيسعرش الثامنالقرن 

 ،فقد اكنتاذلي طبع املنطقة لقد سامهت املؤسسات الرتبوية اليت ازدهرت يف املنطقة عىل تكريس ذكل التفوق الثقايف  

ا ىل ذكل اكنت تقوم بدورها الاجامتعي و  ابل ضافة،تدّرس علوم اللغة و علوم ادلين و يؤهما الطلبة من عدة هجات

الرتبوي.و من أأمه الرصوح الروحية و الثقافية يف املنطقة نذكر عىل سبيل اذلكر ل احلرص:الزاوية القادرية،الزاوية 
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ىل ادلور اذلي اكنت تقوم به بعض الزوااي مثل زاوية س يدي عطاءهللا  الرحامنية،الزاوية النارصية،و الشاذلية،ابلضافة ا 

 .ية التيجانية بعني مايضزاو البتامجوت و 

ابن القرن الثامن عرش،زخرت مدينة الأغواط بوجود ع و قد   يظهر لنا ذكل من خالل شهادة الش يخ أأاب العباس  ودة فقهاء ا 

و اكن سة عىل رأأس موكب جحيج من املغرب،محمد بن انرص ادلرعي اذلي َدّون أأخبار رحلته ا ىل البقاع املقدأأمحد بن القطب 

أأمحد بن  واترخيها محمد بن كس مية أأو كسمية،أأن من فقهاء الأغواط يف ر فهيا:"فذككتابه املعروف ابلرحةل النارصية،ذكل يف 

دريس،  الرحةل هو الس يد كبري عني مايض يف اترخي أأن ا سامعيل العيامنضوي،و وعبد الرحامن الفجيجي، و ومحمد بن خليفةا 

يف اتمجوت  وعيىس مؤدب الأطفال، محمد بن والزروق و فقهيها أأبو حفص، أأولده عبد الرحامن ومحمد و وأأمحد ادلهصاء،

 . 16أأمحد ابنا بوزاين " محمد و و الأغواط محمد بن أأمحد بن حيىي،كذكل اكن يف وأأمحد بن بركة،

يف رساةل :17يقولويح من جوانر، أأما أأبو القامس احلفناوي اذلي كتب كتابه تعريف اخللف برجال السلف بتشجيع و

بن املرشي من عرش  مشاهري فقهاء الأغواط مه محمد" الأغواط يف التارخي ما نصه:خبط الش يخ أأمحد بن طالب مفيت مدينة 

م[ يف عني 1809]ه1224اكنت وفاته س نة وأأولد الساحئ،هل ثالثة تأ ليف يه)اجلامع( و)مواهب املنان(و)نرصة الرشفاء(،

قامته، حامن بن محمد املتوىف عبد الر  وم[،1818هـ]1233حسنون بن احلاج أأمحد تويف س نة ومايض حمل ا 

بلقامس بن أأمحد املتوىف  وم[،1806ه]1221رحامن املتوىف س نةن احلاج عبد الا سامعيل ب م[ و1769هـ]1183س نة

أأمحد بن حسنون املتوىف  وم[،1821] ه1237حلاج محمد بن التويم املتوىف س نةا وم[،1820ه]1236س نة

لقادر بن احلاج محمد املتوىف احلاج عبد ا وم[،1845ه]1261 س نةالنوي بن قرين املتوىف  وم[،1837ه]1253س نة

 ه1269 محمد بن ا سامعيل املتوىف س نة وم[،1851ه]1268سلامين بن سعد املتوىف س نة وم[،1851ه]1268س نة

 .م[1896]ه1314لش يخ زين ادلين املتوىف س نةا وم[،1852ه]1269بلخري بن املربوك املتوىف س نة وم[،1852]

 

 : ملنطقة)الأغواط(اهامتم الأمري عبد القادر اب (2

يع الساكن من الشامل ا ىل وابل عىل مج  رشا و 1830الحتالل الفرنيس عىل اجلزائر س نةاكنت الس نوات الأوىل ل

خاصة بعد سقوط السلطة تصفية حساابت، اضطراابت و دخلت البالد يف فوىض و من الرشق ا ىل الغرب و واجلنوب،

تني يف بيان الامس الأعظم ابلأدةل و زائر اليت اكن ميثلها ادلاي حسني،و هذا ما نستشفه من كتاب زهرة البسااملركزية يف اجل

 خربت يوم من الفنت كرثت و احملن فهيا اش تدت ه،فقد1248س نة احملرم يه اليت الس نة هذه يف:"،حيث يقول18الرباهني

 تعطلت و و اخلصام الهرج و القتل كرث احلاكم،و من الأرض خفلت...الفرانصيص الروم بسبب وهران ثغر اجلزائر،و

 اكن ا ن املطرية،و الليةل يف حرية،اكلشاة يف و املؤمن وجدة بالد ا ىل تونس عامةل من اذلرائع،و ذكل معت الرشائع،و

 ميتة ميوت ال نسان و و ادلنيا ادلين احلامك يفسد بفقد الفجور،و و الفسوق أأهل من أأوىل فهم جور و ظمل للحاكم

 جاهلية".

خاصة الأمري يت اكنت حتت نفوذه،يفرض سلطته عىل املناطق الالأمري عبد القادر أأن  حاول لك من احلاج أأمحد ابي و و

مضائه عىل معاهدة اتفنة عىل استتاب الأمن و اس تقطاهبا  ا خضاع القبائل الصحراوية ا ىل نفوذه و عبد القادر اذلي حرص بعد ا 

لهيملتدعمي أأراكن دولته الفتي  .ة قبل وصول نفوذ الفرنس يني ا 



 

97 
 

حيث اختذها قاعدة خلفية 1831همت ابملنطقة قبل الأمري عبد القادر،و اكن ذكل منذو اكن موىس بن حسن ادلرقاوي قد ا

ذ التقى يف البليدة مع احلاج الصغري بن س يدي عيل بن مبارك و الرباكين و لنطالق حركته املسلحة حنو الشامل لتحرير اجلزائر ،ا 

 .19بن س يدي الكبري بن يوسف

بن سامل حول حليف أأولد رسغني عىل أأمحد 20مهنا اعرتاض احلاج العريبم عدة مشالك ابلأغواط،1837حدث يف س نة و

 وهذه القضية وقع دلى أأهل الأغواط،اكن ل  و.21ا ىل زنينة طرد احلاج العريب من الأغواط فلجأأ مما أأدى ا ىل حيازة بعض امللكيات،

أأطلعوه  وحوال البالد،غواط ل خباره بأأ صادف ذكل زايرة الأمري ا ىل النوايح اجلنوبية لتنظمي دولته فوفدت عليه حشود من الأ 

يضبط بالدمه،فأأجاهبم ا ىل ما  طلبوا منه أأن يويل علهيم من يسوسهم و وبطوهنم من الطاعة هل، عىل ما يه عليه عشائرمه و

كل  عىل تكل النوايح متجاهال بذعيّنه الأمري خليفة هللعريب من أأولد س يدي احلاج عيىس،وىل علهيم الس يد احلاج ا وطلبوه،

 . 22جنداي من جنود الأمري ليكونوا حرسا عليهس بعون  اذلخرية و محد بن سامل ودمعه ابلسالح وأأ 

عيب و الأغا جلول أأغا جبال قوم الأحرار و أأولد خليف و أأولد ش  23مجع اخلليفة اجلديد بقرية س يدي بوزيد

بعد ذكل ا ىل الأغواط حيث خمّي عىل الضفة مث حترك الصغري التيجاين مرابط عني مايض،كذكل وصهل ولء يس محمد معور،

 أأمان طرف أأولد رسغني اذلين أأيّدوه،و قد قدم هل مجع غفري البيعة خاصة مزي مابني رأأس العيون و البساتني.الميىن لوادي ام

ل أأهنم بعد الضغط استسلمواالأحالف فقد رفضوا الاعرتاف به، رجا و محد بن سامل حللأمر الواقع و بذكل أأصبح موقف أأ  ا 

و حيامن شعر ابخلطر يدامهه و مل يطمنئ عىل الأرابع بعض الوقت،فضل الانسحاب عند صهره ابن انرص بن شهرة قائد 

 . 24سالمة نفسه حتول ا ىل بين يزقن بوادي مزياب

و أأدرك جيدا أأمهية الصحراء  دولته ملواصةل اجلهاد ضد فرنسا،عزم الأمري عبد القادر عىل تنظميم،1838و خالل س نة  

ىل ا دخالها حتت نفوذه،فضال عن كوهنا ابعتبارها نقطة ارتاكز للمقاومة، و عزم موردا هاما من اذلخرية و الرجال،ذلكل سعى ا 

ذلكل وجد معارضة من بعض الأغواط الغرابة خاصة يس ته و كنوزه و نقطة دفاع متأأخرة،عىل جعل عني مايض خمزان ذلخري 

مل يقدم ساكهنا املساعدة الرشعية  و بذكل رفضت عني مايض اخلضوع و امتنعت عن أأداء الطاعة و،25التيجاينمحمد الصغري 

 . 26للجهاد املقدس

حتصن الش يخ التيجاين مبدينة عني مايض بعد أأن أأعد العدة ذلكل و ساندته القبائل اجملاورة كام بعث هل أأمحد بن سامل  

و ملا عمل الأمري ابلأمر حزن ذلكل و عزم عىل رأأسها أأخوه حيي بن معمر، ارس عىلفا مدادات عسكرية تضمنت مائة 

 .27استئصال هذا العصيان فبادر ا ىل مقع املمتردين و التنكيل هبم ليكونوا عربة لغريمه

م، متوهجة حنو عني مايض،و اكن قواهما 1838جوان12هـ املوافق1254ربيع الأول18ركت قوات الأمري عبد القادر يومحت 

سري الشاق عرب الفيايف و و بعد عرشة أأايم من ال اة و س تة مدافع ميدان،من املشأ لف من اخلياةل و ثالثة أ لف س تة 

معه سوى  اذلي مل يكنوهل مفاجأأة كربى للش يخ محمد التيجاين،و اكن وصصل جيش الأمري ا ىل حصن عني مايض،و الرمال،

س بعة عرش  ولد صاحل)الأرابع(من أأوالأحالف حتت قيادة حيي بن معمر،و مائة و س بعون  رجال منمائة و س تة وس تون 

 أ خرين من الأجانب منمن ساكن قرية الغيشة،و عرشون من اتمجوت و اثنان و عرشون من احلويطة،و مخسة عرش 

 . 28مقاتلواته حبوايل س بعامئة وعرشة و قد قدرت قخمتلف الأصول اكلهيود و الزنوج،

و الزتم الأمري هبذا احلصار لأنه أأدرك أأمهية املسأأةل و عني مايض دام حوايل مثانية أأشهر،كر املصادر أأن احلصار عىل تذ و 

ذا رفع احلصار و اعرتف بفشهل،حبي،29عواقهبا تفلت من قبضته و تمترد عن سلطته،لتقع فا ن مجيع املناطق الصحراوية س  ث ا 
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أأنه يف هذه الأوقات احلرجة اس تغلت السلطات الفرنس ية الفرصة ليك تلني من و اجلدير ابذلكر فريسة للتوسع الاس تعامري،

ك هبم ليدّ ثالثة مدافع حصار مع ذخريهتا، Valéeحلامك العام اجلديد اجلرنال فايلفأأهداه اوقف الأمري جتاه معاهدة التافنة،م

مري عن بعض بنود ام تنازل الأ و ه يف اجلزائر عصفورين حبجر واحد،،و بذكل يرضب الاحتالل الفرنيسحصون خصومه

 و القضاء عىل مرابط قوي ميكن أأن يكون هلم خصام عنيدا و اثئرا مقداما يف املس تقبل. معاهدة التافنة،

بعد وقعت معاهدة بني الطرفني،م و 1838نومفرب22هـ املوافق لـ1254رمضان5محمد بن أأمحد التيجاين يفاستسمل الش يخ  

و تعهّد فهيا التيجاين ابجلالء عن عني مايض حسب الرشوط الأخ الأكرب للأمري عبد القادر، توسط السعيد بن حمي ادلين

 :التالية

 أأن يدفع التيجاين مصاريف احلصار. أأولها: ✓

 أأن يكون جمبورا عىل ا خالء املدينة يف برهة أأربعني يوما.اثنهيا: ✓

 اثلهثا:أأن يكون هل احلق يف اخذ مجيع أأمواهل املنقوةل بال اس تثناء. ✓

 حيق لأهل املدينة مبرافقة التيجاين بأأسلحهتم. رابعها: ✓

 يرفع الأمري احلصار عن عني مايض و يرجع مثانية أأميال عن املدينة حىت ختىل من أأهلها. خامسها: ✓

متام نصوص املعاهدة.سادسها: ✓  يبقى ابن التيجاين عند الأمري كرهينة حىت ا 

و عندما انهتت املدة احملددة خرج ،و أأرسل ابنه معها فأأمنه الأمري،ه الرشوط املذكورة و أأمىض علهيافقبل التيجاين هذ

ل املس تضعفون،الصغري التيجاين جبنوده و حشوده،الش يخ محمد  فأأمر الأمري بعد ذكل بتدمري املدينة و مل يتخلف يف احلصن ا 

 .30و تسوية حصهنا و أأبراهجا و دورها ابلأرض

مل يصمد أأمام ادلسائس و محد بن سامل و بدأ  يف حتطمي نفوذ احلاج العريب اذلي ق التيجاين ابلأغواط و حتالف مع أأ حل 

ضه بشخصية هامة من نوايح عوّ  مما أأرمغه عىل مغادرة الأغواط و الانعزال ا ىل العسافية، فلام عمل الأمري بذكل عزهل واملاكئد،

الأغواط بقوة تقدر بس بعامئة رجل معززين م حنو هذا اخلليفة اجلديد تقدلس يد قدور بن عبد البايق البرصي،اتقدمت،و هو ا

ن ىل املنطقة جاءته أأوامر الأمري بأأ و بعد أأن بسط نفوذه عاس تطاع أأن يدخل املدينة و حيتل أأحد أأبواهبا، وبقطعة مدفعية،

حيطم  مثعامصة الأمري اتقدمت ليقتص مهنم،أأو عىل الأقل يبعث هبم ا ىل و يعدهمم، جيمع مجيع أأعيان و خشصيات الأغواط

 .31املدينة و أأجنهتا و يس تقر بتامجوت

فان عدم تنفيذ هذه الأوامر اخلطرية، رمغ نصاحئ مساعديه الأغا اجلديد من أأولد شعيب و اخلرويب من أأولد خليف عىل

ن أأعيان محد بن سامل و حيي بن معمر و عرشات الشخصيات الأخرى ماس تدعى أأ فيفة عبد البايق عزم عىل تنفيذها.اخلل 

و ملا عمل ساكن لهم ابحلديد الواحد تلو ال خر،اكن يكبّ  وىت ل يشعروا مبا اكن يضمره هلم،حاط حتت جحج خمتلفة،الأغو 

قيف املتظاهرين  يس تطع جنود عبد البايق تو مل وظاهرة عارمة حتطم لك ما يعرتضها،الأغواط ابلأمر اش تد غيظهم و انفجرت م

 فعندما رأأى عبد البايق هول الساكن أأرسع ا ىل ا طالق رساح مساجينه عهّل د،اذلين متكنوا من أأرس و قتل العديد من اجلنو 

نقاذه خيفف من غضب امجلاهري، و لول براعة الأغا اجلديد من أأولد شعيب و الأغا خرويب من أأولد خليف الذلين اس تطاعا ا 

 .32لهكل هو أأيضا
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و نظرا م،1839عبد القادر وراءها و ذكل يف س نة بقية الأسلحة اليت تركهتا قوات الأمري غمن ساكن الأغواط املدفع و

لن الأمري اكن منشغال ابحلرب ضد الفرنس يني مل يمتكن من نرصة خليفته عبد البايق بل جنده قد اس ند اخلالفة مرة أأخرى ا ىل 

 عىل احلاج محد بن سامل اذلي اس تطاع يف الأخري أأن حيرز النرص الهنايئصل رصاعه مع خصومه خاصة أأ احلاج العريب اذلي وا

عدامه س نة يقبض عليه يف العريب و  .33و بذكل مت القضاء عىل نفوذ الأمري هنائيا يف املنطقةم،1842قرص احلريان مث قام اب 

  

 الأغواط: مبنطقةالاهامتم الفرنيس  (3

من هجة  لالنتقام من الأمريتفاداي  من أأجل احلفاظ عىل نفوذه من هجة و وأأصبح اجلو خاليا لأمحد بن سامل، بعد أأن 

دارة الاحتالل الفرنيس وأأخرى، دأأت القوات الفرنس ية يف عندما ب وأأبدى اس تعداده للتعامل معها، بدأأ يعمل عىل اس امتةل ا 

ابور قائد شعبة املدية العسكرية مع ط Marey Mongeرنال ماري موجنم جبوةل اس تكشافية يقودها اجل1844شهر مارس

أأرسع أأمحد بن سامل ية ا ىل قرص زاكر يف جبل الصحاري، ذه القوة العسكر عند وصول ه وقوي من أألف ومخسامئة جندي،

رسال أأخيه  ليقدم هل الولء ويطلب منه أأن مينحه منصب خليفة عىل الأغواط ا ىل القائد العسكري الفرنيس،حيىي بن معمر اب 

ابل ضافة ا ىل وت،عني مايض(،فرنس ية يف الأغواط بقصورها امخلس)العسافية،قرص احلريان،احلويطة،اتمجلمتثيل السلطة ال

 .34بين مزياب الأرابع احلرازلية و

بالغ رؤسائه،أأدرك اجلرنال أأمهية هذه  رسال حيي بن معمر ا ىل اجلزائر العامصةاملسأأةل فأأرسع ا ىل ا  محمال بتقرير ا ىل  فبادر اب 

 ووزير احلربية بباريس، Soultتب بدوره مبارشة املاريشال سولتاذلي اك و،الوايل العام للجزائر،Bugeaudاملارشال بوجو

كام جتارتنا، فضال عام تقدمه لنا من ثروات فان املناطق ال هةل يف الصحراء يه رضورية لس ياستنا ومما كتبه نذكر ماييل: "

ا بس يطرتنا عىل هذه املناطق تنفتح لنا أ فاقا واسعة لزدهار جتارتن ون ساد فيه الأمري عبد القادر...،جيب أأن نسود يف لك ماك

فريقيا ادلاخلية، و  .35نعمل عىل حرمان عبد القادر من املصادر اليت ميكن أأن جيدها يف هذه الأماكن" وربطها اب 

أأعطيت الأوامر لتحضري بعثة عسكرية اس تكشافية ا ىل الأغواط  وعىل اختاذ لك ال جراءات الالزمة،وافقت احلكومة 

اليت احت من ماي غادرت البعثة املدية،يف الف وم،1844أأبريل 12يوم Marey Mongeت قيادهتا ا ىل اجلرنال ماري موجنأأولك

فريقيا و الصباحيية،جندي مهننت تتكون من أألف وس بعامئة اك مائة  وأأربع مائة فارس من القوم، وم مائة وأأربعون من قناصة ا 

 .36مجلأأربع مائة  أألف و البغال و من الأحصنة و

وغاب عن هذا سامل حماطا بأأعيان ساكن الأغواط،محد بن اس تقبلها أأ القوات ا ىل اتمجوت أأين ماي وصلت هذه 21يف

أأدركت السلطات الفرنس ية قمية هذا الش يخ املعنوية حيث اكن هل  وتيجاين اذلي أأرسل ولءه للجرنال،الاس تقبال الش يخ ال 

تزيد  بح صديقا للفرنس يني ويص  ذلكل عاملته معامةل حس نة قصد ا خضاعه هنائيا لسلطهتا ونفوذ كبريين عىل الأهايل،  تأأثري و

 لال طالعSaint Arnaudجن وفدا بقيادة العقيد سانت أأرنوالهوة بينه وبني الأمري عبد القادر عدو الفرنس يني،فبعث اجلرنال مو

اكن الش يخ التيجاين قد تردد يف اس تقبال هذا القائد املس يحي لكنه يف الأخري  وأأخذ ما فرض من الرضائب، عىل املاكن و

 .37حىت توطد فرنسا عالقهتا ابلش يخ التيجاين أأرجعت هل ما دفعه من الرضائب ول هل همامه،سهّ و اس تقبهل

ذهب  28يف وماي،27و26مهنا ا ىل الأغواط،ليقمي فيه يومني  ماي حترك الطابور ليخمي يف احلويطة و23يف يوم و

اذلي عينته فرنسا خليفة عىل  أأمحد بن سامل اكن يصطحهبم يف هذه الرحةل وببودرين، 29يوم والطابور ليخمي بقرص احلريان،
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اكنت  وعدو للأمري عبد القادر، لأنه ميثل الضامن الاكمل للنفوذ الفرنيس يف الأغواط ابعتباره خشصية مرموقة و،38املنطقة

 .39قطعة مدفعية فارس ومخسامئة  جندي ومائتني  تسانده قوة عسكرية تقدر بأألف و

،مما 40يكسب تأأييد أأولد انئل جبنوب املدية عن طريق يس الرشيف بن الأحرش أأن 1846اس تطاع الأمري خالل عام

رمغ ذكل بقي خملصا لسلطة الاحتالل الفرنيس اليت اس تطاعت أأن ختلق  محد بن سامل معزول يف منطقة الأغواط وجعل أأ 

البارز  اجلرنال ماري موجن ادلور و41قد لعب لك من اجلرنال يوسف والقادة، التناحر بني بعض الزعامء و نوعا من التنافس و

ه ابن انرص بن شهرة قائد صهر  محد بن سامل وشقاق وقع يف هذه الفرتة حصل بني أأ امه ان  ويف ا ذاكء س ياسة فرق تسد،

قلمي املدية، قد أأدى لك ذكل ا ىل اضطراابت خطرية ابجلنوب و والأرابع، دفعت ابن انرص بن شهرة أأحداث جس مية جبنوب ا 

 الأرابع ابلشهبونية قرب بوغار،نصب لكنه عندما خمي مع أأههلجملاهد الرشيف محمد بن عبد هللا،ت قيادة اا ىل الانضواء حت

 خيوهلم و دمه من أأسلحهتم وحيث جرّ م،1851سبمترب3مع ثالثني صباحيي من املدية يومCarrusمكينا لقوات املالزم كروس

رجع ابن انرص ا ىل الأغواط  ون حيث جاءوا مش يا عىل الأقدام،م مالبسهم ماعدا ما يسرت عوراهتم مث أأطلق رساهحم لريجعوا

ئسوا من فاتصل به الساكن من لك هجة خاصة أأعيان املدينة للتعاون معه لأهنم ي حصهنا، اس توىل عىل قرية قرص احلريان و و

 وادمة من ورقةل،اخمل أأولد سعيد عتبة و أأولد س يدي عطاء هللا وس ياسة الاحتالل الفرنيس،كام التف حوهل احلرازلية،

 .42عزموا عىل الثورة للتخلص من نفوذ الاحتالل الفرنيس

بتشكيل طابور  Ladmirole فيفري اجلرنال لدمريول7لعام للجزائر اجلرنال راندون يومعىل اثر هذه اخملاوف أأمر الوايل ا

انضموا ا ىل  وفارس،مخسامئة  أألف وشلّك مهنم قوة تتأألف من  التل و فاس تدعى هذا الأخري الك من قوم التيطري ومتنقل،

اتبع  فرق عسكرية و فيفري حترك الطابور املتكون من عدة رسااي و22يف وقيادة الرشيف ابلأحرش، قوم أأولد انئل حتت

لأنه قد قّدم للمصاحل الاس تعامرية عدة معلومات ،1844ماري موجن س نةاجلرنال لدمريول الطريق اذلي سلكه زميهل اجلرنال 

 .43يف معلية الاحتاللرضورية 

يف ن امحلةل ولت يف املنطقة عادت من حيث أأتت،لأ بعد أأن جت ومارس،04غواط يوموصلت القوة الفرنس ية ا ىل أأسوار الأ 

بزوغ جنم الرشيف محمد بن  نتيجة لتدهور ماكنة فرنسا يف املنطقة بذيوع و وت عبارة عن جس نبض قوة املقاومة،اكنالبداية 

م حورصت املدينة ابجليوش الفرنس ية الثالث اليت 1852ديسمرب3هنائيا احتالل الأغواط،ففي رت فرنساقر ،44عبد هللا

ش من جي و Bouskareneاجلرنال بوسكرين  قائد امحلةل و Pélissierالبالد حتت قيادة اجلرنال بلييس قدمت من غرب

رة أأبهيا يف فهبّت البدلة عن بك،Peinناء من بوسعادة بقيادة الرائد ابجيش أ خر ج و Yusufالشامل بقيادة اجلرنال يوسف

عىل يد املقاومة اليت ظلت تدافع 45وقتل عدد كبري من الفرنس يني مهنم ضباط كبار يف اجليش الفرنيسوجه الغزاة احملتلني 

اليت انتقلت ا ىل ،46قوهتا اعرتف الفرنس يون أأنفسهم برشاسة املقاومة و والعدد، بشجاعة فائقة رمغ الاختالف يف العدة و

ساكن أأي  3600شهيد من أأهل البدلة من مجموع2500س يني ذهب حضية هذه املواهجة ضد الفرن  وبساتيهنا، شوارع املدينة و

فسادا يف  دامت اهلمجية الاس تعامرية تعيث قتال و وىل العدد غري احملدود من اجلرىح،ابل ضافة ا  أأكرث من ثليث الساكن،

حاول اجلرنال  ومة،حمط ابلفعل أأصبحت املدينة خمربة و وم،1852ديسمرب4اط يومأأربعة أأايم بعد سقوط الأغو املدينة أأكرث من 

تالف مجيع أأجشار  فأأراد حتطمي مجيع املنازل واط عربة للمدن الصحراوية الأخرى،أأن جيعل من الأغو  Pélissierبيليس يه ا 

ل أأن فعل بدأأ ابل ولأحياء ا ىل هجة أأخرى من اجلزائر،من مث نقل مجيع الساكن ا النخيل و يف مرشوعه التخرييب هذا،ا 
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القائد الأعىل  Margueritteمن مخس نقاط ا ىل اجلرنال مارغريت أأوقف ذكل وبعث بربانمج Randonاملاريشال راندون

 تضمن ما ييل:،47ملدينة الأغواط

متام الس يطرة عىل اكمل البالد توفري ال ماكنيات الالزمة من أأجل مالحقة املمتردين-1  )اجلزائر(.وا 

ساكن الصحراء مدى القوة الفرنس ية،اليت تس تطيع حىت تثبت ل اري(جت )مركز س يايس ومجيةل عل من الأغواط مدينة كبرية وج-2

  أأن حتطم مث تبين.

 غنية.  جعل القصور احمليطة ابلأغواط مزدهرة و ربط الأهايل ابلأرض و وتطوير الثقافة الفرنس ية،-3

 حتسني السالةل الغمنية.من مث  وتطوير جتارة الأصواف)الصوف(،-4

 متتني العالقات مع أأقىص جنوب اجلزائر. -5

حيث سا يف رحب جزائر أأخرى يف اجلنوب،فقد جنحت فرن الأغواط صدى كبري يف لك الصحراء،اكن لسقوط مدينة  و 

م،مث 1881ورقةل يف مث توقرت وم،1853س نةمهنا غرداية ،ضد عدة مدن حصراويةعسكرية مت من الأغواط توجيه محالت 

احتلت عني 1889الفرنس يون خط توسعهم يف الصحراء،ففي س نةم وطد 1895م ا ىل1892من س نة وم،1891املنيعة يف

 .48يف أأقىص اجلنوب اجلزائري FLATERZأأخريا حصن فالتريز و،1900أأدرار س نة أأولف و متميون و صاحل مث ا جيل و

عادة ما ا ن احتلت فرنسا الأغواط احتالل شامال حىت  أأصدرت القرار  1853جانفي 26هيلكهتا ال دارية،ففي قامت اب 

 ولمكتب العريب التابع ا ىل املدية،الوزاري ل نشاء القطاع العسكري ابلأغواط بصفة مؤقتة اذلي يتكون من ملحق ل 

ن قطاع اك و،190749اتبعا مبارشة ا ىل اجلزائر لغاية مت ا صدار القرار الهنايئ ل نشاء هذا القطاع اذلي أأصبح 1853جويلية22يف

ابل ضافة ا ىل القبائل احمليطة ابلأغواط قرص احلريان،  احلويطة و اتمجوت و عني مايض و قصور الأغواط و:الأغواط يشمل

 .50و ساكن منطقة وادي مزيابأأولد انيل، الأرابع و مثل اخملاليف و

خلفه اجلرنال مث 1855عنّي عىل رأأس هذا القطاع يف مارسأأول قائد  Dubarailاكن الرائد دي ابراي و

ليت جتددت الاضطراابت ا 1860س نةلكن منذ س تطاع أأن يفرض الأمن لعدة س نوات،اذلي ا Margueritteمارغريت

خامدها مهنا أأحداث وادي مزياب Lieutenant colonel De Sonisامتدت كذكل ا ىل عهد دي سونيس اذلي شارك يف ا 

فأأصدر يأأخذ بتحذيرات اجلرنال مارغريت، احلامك العاممما جعل ،1869أأحداث يف عني مايض س نة و،1870و1867 سنيت

طار البدلايت اخملتلطة و ليه سابقا مجموعة من ال صالحات ال دارية مبا يف ذكل يف ا   .51جتديد املدينة مثل ما أأرشان ا 

م أأعيدت هيلكة 1922أأوت 29يف وواط اتبعة ا ىل قطاع اجلنوب،أأصبحت الأغ 1907أأفريل04مبقتىض قرار و

م مت استبدال ضباط الشؤون الأهلية يف املناطق الصحراوية 1933مارس01منذ و دمج الأغواط بقصورها،الأغواط،فمت

داريني خدمة الشؤون املدنية للجزائر  .52اب 

ذكل ابل بقاء عىل  بعد الاحتالل مبارشة قامت السلطات الفرنس ية بعدة ا جراءات لتفتيت الوحدة الاجامتعية للساكن و

 توارى تلقائيا نظام امجلاعة و بذكل ضّعفت من متاسك البنية الاجامتعية و والطائفية، تمنية الروح العنرصية و النظام القبيل و

للجرنال  1853حت من جانفيفقد جاء يف التوصيات املؤرخة يف الفايف لك اجملالت، 1852،اذلي أأدار شؤون املدينة قبل53القياد

 و 1855و 1852دينة الأغواط ما بني سنيت حامك م Dubarailنقيب دي ابرايائر املوهجة ا ىل ال اكمو مسؤول مقاطعة اجلز 

 وجامتعية الأصلية لهذه املدينة،املتضمنة وجوب السهر عىل اختيار عنارص جديدة من القصور املتامخة لتعويضها ابلعنارص الا
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دارة الاحتالل من تكوين مجموعات من الساكن غري متجانسة و ل تشلك ابلتايل ضدها أأي  موّحدة وغري  بذكل تمتكن ا 

 .54خطر

 

 خامتة:

و يف الأخري ميكننا القول أأن السلطات الاس تعامرية عندما خططت لحتالل الصحراء اجلزائرية،مل تضع يف حس باهنا 

سرتاجتيهتا  ماكنية اجلالء و اخلروج من اجلزائر،و ذلكل اكنت خمططاهتا مرسومة عىل املدى الطويل،و ظهرت ا  يوما ا 

 مسطرة يف ال فاق البعيدة،و يتجىل ذكل يف س ياس هتا اليت تقوم عىل ثالثة حماور أأساس ية:

ىل فرنسة الشعب اجلزائري معوما و مهنم ساكن الصحراء،و حتويلهم من وضعهم الثقايف و الاجامتعي  ➢ املشاريع الهادفة ا 

ىل توهجات ت دارية و اجامتعية غريبة الاصيل ا   بواقعهم بأأية صةل.عهنم و ل متت ربوية و ا 

املشاريع الاقتصادية اليت تريم فرنسا من وراهئا ا ىل حتقيق اس تغاللها الاقتصادي،س امي فامي خيص مصادر الطاقة و بناء  ➢

 قاعدة لستامثر واسع لرثوات الصحراء.

فاع املشاريع و املنشأ ت العسكرية اليت اختذت من الصحراء قاعدة لها،و اليت أأملهتا رضورة التوسع و ادل ➢

الاسرتاتيجي،فقد اكنت فرنسا تعترب الأغواط جزائر اثنية و تش هبها برأأس املطرقة لرضب املقاومات الشعبية يف أأي ماكن 

 يف الصحراء.

ن هذه احملاور اليت بنيت علهيا الس ياسة الفرنس ية يف الصحراء،لقيت حتفظا حذرا من أأغلب ساكن الصحراء و خاصة  ا 

حقاهمم يف دواليب مشاريعها قصد  يف منطقة الأغواط،و حتّول ا ىل عداء عندما عزمت السلطات الاس تعامرية عىل ا 

بعادمه من بيئهتم الطبيعية و اس تغالهلم  خمططاهتا. ل جناح ا 

 

 الهوامش:

 
                                                           

-2500)يخها إلى فترة ما قبل التاريخ أييحددها بعض الدارسين بوجود النقوشات الحجرية التي يعود تار -1

والدليل على ذلك الشواهد المادية التي عثر عليها في المحطة األثرية بالحصباية، واللوحة ،ق.م( 2700

أما ما يتعلق ،1898سنة  Mausenالتاريخية لمحطة صفصافة التي اكتشفت من طرف النقيب موسني 

بالقرون األولى للتاريخ فترجعها إلى اآلثار المنسوبة إلى غزاة إفريقيا الشمالية من فينيقيين ورومان وبقايا 

كما توجد في المنطقة آثار شاهدة على وجود سكان من ت في وجود سد روماني بوادي اجدي،بربرية تمثل

 أنظر: حة خاصة زراعة النخيل.ر ولقد مارسوا الفالالحضر أصليين أطلق عليهم فيما بعد اسم برب
- Henri Lhote,Les gravure rupestres de l'atlas saharien Monts de Ouled Nails et 
régions de Djelfa,(Office du parc national du Tassili,Djanet,1984), p.143. 

- Voir aussi:Maumen, Notes sur les dessins et peintures rupestres relevés dans la 
région entre Laghouat et Géryville,(bulletin archéologique, Alger 1901). 

- Et aussi: Ginette Aumassip,Trésors de l'atlas, préface de Makarninan 
Makagiansar (Entreprise nationale du livre, Alger1986) pp 29,43,88  

2- E. Mangin," Notes sur l'histoire de Laghouat ", Revue africaine  Nº 37 
(1893),p16- 20. 

3- Dhina Amar,Contribution à l'étude du nomadisme, le chameau chez les tribus 
Arbaa du sud algérien (Ed. Louis Massignon,institut français, Paris, 1956) p32. 
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ن طللرف بنلللي هللالد إلللى ناحيللة البللليض،وهم أربعللة أعللرا  وهلللي:أو د األغللواط الكسللاد طلللردت مللقبائللل  -4

 أنظر: أما الكساد فهو اسم جبل بالبيض انجذب إليه بني األغواط. رزايقة،أو د عمران،أو د عيسى.المومن،
- George Hirts, L'Algérie nomade et ksouriènne 1830- 1954 (Ed. Marseille 
1989) pp96- 99. 

5- E.Mangin,op.cit, p23. 
6- Ernest Mercier,Histoire de l'Afrique septentrionale (Berbérie) Depuis les 

temps reculés jusqu'à la conquête française 1830 (Ernest Leroux éditeur, 
paris1868) T3, p139.  

7- Odette petit,Laghouat essai d'histoire sociale,( Ed. college de France, 

Paris,1976 ), p.33.  
قام بلاي وهلران ديدها للسلطة السياسية في الغرب،نتيجة للسلطة الروحية التي كانت تمثلها الطريقة التيجانية و ته -8

توجله بعلد ذللك إللى بوجلو،ثم  188بمحاولة السيطرة على عين ماضلي وفلرع عليهلا ضلريبة سلنوية تقلدر بل  

رحلللة محمللد الكبيللر إلللى الجنللوب ،أحمددا تلمسمنددابن تطدد    ددا األغللواط.أنظر حللود هللذا الموضللو :مدينللة 

( ص 1969،عللالم الكتللب العصللرية،القاهرة،1وتقللديم محمللد بللن عبللد الكللريم )ط تحقيللق،الصلحراوي الجزائري

 . وكذلك: 105 -86ص 
- Louis Rinn, Marabouts et Khouans etude sur l'islam en Algérie (Adolphe Jourdan, 
libraire-éditeur, Alger, 1884) p420. 

1- E.Mangin,op.cit,pp355,361.  
م 1737هل  الموافلق لل 1150السيد أحمد بن محمد بن المختار التيجلاني مسسلا الطريقلة التيجانية،وللد فلي علام  -10

م،أسللا أود 82 -1781هلل  الموافللق1190خاصللة فللي عللام تلله البعللين ماضللي و كللان عالمللا زاهللدا أسللا طريق

ديلللدة بجبلللاد عملللور وقبائلللل األغلللواط،و قلللد انتشلللرت طريقتللله عبلللر منلللاطق ع وزاويلللة لللله فلللي بوسلللمغون،

 والجريللللللللللللللللللللللللدربية،والمملكة المغورقلللللللللللللللللللللللللة،تقرت،وادي سللللللللللللللللللللللللوف، تلمسللللللللللللللللللللللللان،توات،

إفريقيا الغربيلللللللللللللللللللللللللللة... تلللللللللللللللللللللللللللوفي بفلللللللللللللللللللللللللللا  والتونسي،ومصر،سلللللللللللللللللللللللللللوريا،طرابلا،

م ومحملد الصلغير 1796تلر  وللدين هملا محملد الكبيلر وللد فلي ،1815سبتمبر19الموافقه،1230شواد14في

 أنظر:  1799ولد في 
- Arnaud," Histoire de l'ouali sidi Ahmed Tidjani " Revue africaine n:5 
(1860,1861)  , p468.  

- et voir aussi: Louis Rinn, op.cit, p.417  
استحوذ أحمد بن سالم على السلطة وانفرد بها بعد أن تخلص من مستشاريه أحمد بن النوي وسعد بن إبراهيم  -11

 وصهره أحمد بن لخضر. أنظر: 
- E. Mangin, op.cit, pp.45,46. 

 ،)الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،الجزائر،التعليم القومي و الشخصية الجزائرية،رتطح تركن -(12)

 ..98-95ص-،ص(1981

التفكير الديني و التبشيري لدى عدد من المسسولين الفرنسيين في الجزائر في ،عبا تلجسيل تلمميمن -(13)

 .12ص (،1،1974،)المجلة التاريخية المغربية،العددالقرن التاسع عشر
( 1981الجزائر،،). .و.ن.تالجزائللر مللن خللالد رحللالت المغاربللة فللي العهللد العثمللانيمددي ب طسيمينددن  -14

 .107،108ص
الجزائللر ، .و.ن.ت)،،ترجمللة أبللو العيللد دودوثللالس سللنوات فللي شللماد غربللي إفريقيا ينددر ف ندديل مالمنددال  -15

 . 223-222ص،3الجزء،(1976
الوطنيلة  )المسسسلة،،تقديم محملد رووف القاسلمي الحسنيتعريل  الخلل  برجلاد السلل أطي تلقاسم تليفندايب  -16

  .417ص،2(،ج1991للفنون المطبعية رغاية،الجزائر،
 .416صنفسه، -17
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 المعروف أحمد بن القادر عبد بن محمد بن أويا بن العربي محمد هو البساتين،صاحبه زهرة كتاب 18

 كتابات في مختار،نجده بن قادة القادر عبد سيدي الرابع جده في األمير مع الراشدي،يجتمع خدة بابن

 .عبد القادر بن محمد بن طاو  بن العربي محمدبديعة، األميرة
19 El-hadj Moussa,ou l’homme à l’âne et l’émir abd-el-kader,en1835,Revue 

africaine N001(1865),pp41-49 
  ينحدر الحاج العربي من نسل الولي الصالح سيدي الحاج عيسى. -20

 تعرف اآلن باإلدريسية. وحاليا،زنينة إحدى المدن التابعة لو ية الجلفة  -21
؛دار اليقظللة 2)ط تحفللة الزائللر فللي تللاريخ الجزائللر ومللدثر األميللر عبللد القللادرميمددا طدد  عبددا تلقددائر تلج ت ددرب  -22

 .291ص،(1964العربية، بيروت
 .آفلو على منحدري جباد عمور م قرية تقع ما بين تاجموت واسسيدي بوزيد، -23

24- E. Mangin," Notes sur l'histoire de Laghouat ", Revue africaine  Nº 39 (1895), 
p112. 

،أملا محملد 7182وقتلل فلي حربله ضلد حلاكم معسلكر فلي 6179ه  الموافق لل 1211محمد الكبير ولد في حوالي-25

عين ماضي بعد وفلاة أخيله تولى شسون الزاوية التيجانية في  1801ه  الموافق ل 1216الصغير فولد في حوالي
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